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Zápis z kolegia děkana 26.04.2022 

Č.j.: UKPedF/283651/2022 

Přítomni: M. Bílek, I. Kočová, P. Nečasová, M. Nedělka, V. Teodoridis, A. Jančařík, T. Bederka,  

M. Černochová, A. Kucharská, R. Wildová, J. Jiřičková, T. Klinka, D. Greger, K. Mikule 

Akreditace a kvalita vzdělávací činnosti 

Akreditace 

 Spis DS KCHDCH Didaktika chemie je připraven k zaslání na AS -> odeslat, Německý jazyk a literatura 

s didaktikou bude dodán AS později (oficiální informaci zaslat na AS). Oba spisy by se měly zaslat na 

OKVA do konce května, budou muset být projednány per rollam ve VR – společně. 

 Na OKVA je již spis KČJ/KČL – plný plán učitelského programu pro 2. st. ZŠ. 

 Na RVH je ve středu projednáván spis Edukace a interpretace kulturního dědictví – úprava jednoho 

předmětu a studijní opory. 

 OPAD k převodu studentů starých akreditací byl projednán s RUK, nemají námitky, aby studenti KČJ 

byli převedeni ke konci srpna, studenti KBES až v listopadu. 

 06.05.2022 v 12:00-13:00 se uskuteční setkání na RUK k integraci studijních programů KCHDCH. 

Návaznosti akreditací – nové předměty aj. 

 KTV – žádost o možné opakování předmětů, bližší informace v podkladech pro kolegium .-> ANO, 

kolegiem schváleno. 

 KHV – nový PV předmět pro NMgr. učitelství – SZ, bližší informace v podkladech pro kolegium . 

-> ANO, kolegiem schváleno. 

 KCHDCH – nový volitelný předmět (projekt), bližší informace v podkladech pro kolegium .-> ANO, 

kolegiem schváleno. 

 KČL – změna v zajišťování předmětů (změna v personálním zajištění), bližší informace v podkladech 

pro kolegium .-> ANO, kolegiem schváleno. 

 KDDD – nový povinně volitelný předmět pro NMgr. - Jak učit o... bližší informace v podkladech pro 

kolegium .-> ANO, kolegiem schváleno. 

Kontroly pro nové akreditace – Bc. i NMgr. VPP 

 Kontrola pro maior i minor – oborová SZZ = všechny P a PV předměty. 

 Maior bakalářská a diplomová práce – oba metodologické předměty. 

 Kontrola pro NMgr. Pedagogika a psychologie pro učitele – všechny PV předměty z pedagogicko-

psychologické přípravy. 

 Poslední část SZZ – 180/120 kreditů. 

 Mgr. Svoboda z SO připraví manuál. 

http://www.pedf.cuni.cz/
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Přijímací řízení 

 Garanti ukončují posuzování, proběhne kontrola. 

 Příprava přijímacího řízení pro uchazeče z Ukrajiny – společně se SO. 

Akademická poradna, studenti se SP 

 Pokračuje příprava přijímacího řízení pro uchazeče se SP. 

 06.05.2022 – setkání rektorátní pracovní skupiny pro studenty se SP. 

 Program konference k VŠ poradenství v příloze, poděkování OVV k zajištění přípravných materiálů, 

on-line připojení aj. 

Ceny 

 Vedoucím kateder a garantům SP zaslány 4 ceny (Hlávkova, MŠMT, Arnošta z Pardubic, Benešova), 

termín do 20.05. (do konce května na RUK). Výběr na Arnoštovu cenu za kolegium -> Kolegium návrh 

na nominaci Ing. Karoliny Duschinské, Ph.D. – bude řešeno na příštím kolegiu. 

 Příhodovu cenu získal Ondřej Kohout (KMDM), https://cuni.cz/UK-6311.html?news=15305&locale=cz.  

CŽV a distanční vzdělávání 

 Schválení akreditace programu CŽV (1x zájmový program – průběžné vzdělávání) – viz podklady pro 

kolegium, interní materiál -> ANO, kolegiem schváleno. 

 Promoce U3V s uskuteční v pátek dne 03.06.2022 ve 13.00, zajištění akce v gesci CCŽV, účast pana 

děkana s projevem k absolventům, proděkana pro CŽV a garantů U3V a jejich spolupracovníků 

v talárech (11 osob). 

 Je vypsána fakultní soutěž k podpoře tvorby interaktivních výukových médií (pro flexibilní formy 

vzdělávání) v rámci IPPŘ 2022 s termínem do 30.04. Navýšení financí a indikátorů pro období  

2022-2025. 

OVV 

Akce 

 05.05. Jarní koncert. 

 20.05. Matematické putování 2022. 

 19.-21.05. Interpretační soutěž pedagogických fakult ČR s mezinárodní účastí 2022 a setkání 

absolventů. 

 25.05. Vysokoškolské poradenství – aktuální výzvy a trendy. 

 25.-29.05. CitEdEV International Conferences 2022. 

 21.-25.06. NETT meeting 2022. 

 10.06. Letní piknik (Darovací smlouva se spolkem Drosophila). 

  

http://www.pedf.cuni.cz/
https://cuni.cz/UK-6311.html?news=15305&locale=cz
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Marketing 

 Příprava propagace asociace děkanů (celá koncepce atd.) 

 Sociální sítě – stále si vedeme velmi dobře na facebooku a instragramu 

Interní komunikace 

 Budeme potřebovat spolupráci dalších oddělení – SIT, Studijní, Personální, Věda, Zahraniční. 

 Vytvoříme katederní aliasy tam, kde nejsou. 

 Připravuje se grafika a koncept newsletteru. 

 Revize mailových korespondencí – kdo, kdy, komu může posílat. Omezit posílání na vedprac. 

 Budeme vytvářet sdílecí skupiny – vedoucí, garanti atd. - pak vás budu podle gesce kontaktovat. 

 V rámci interní komunikace okomentuji SIT dotazník – něco už jsem měl v plánu i tak + sdílet by se 

měl prvním newsletterem. 

PR 

 Hlavní téma – povinný druhý cizí jazyk. 

 Další témata – historická výročí, maturity, přijímačky na SŠ. 

 Články, které čekají: Smetáčková v Heroine, Němec v Deníku N. 

 Tři výzkumná témata na PR:  

 Intervence učitele jako determinanta motivace žáků s ADHD na 2. stupni ZŠ. 

 Drop-out žáků českých středních škol v kontextu maturitní zkoušky. 

 Vliv rodičovských výchovných strategií na míru a způsob užívání digitálních technologií malými 

dětmi. 

Rozvoj 

 Ukazatel P 2022 – čekáme na finanční prostředky z MŠMT, personální audity budou ve formě 

hodnoticích formulářů v rámci karierního řádu pro akademiky (viz dále), garanti fakultních aktivit byli 

informováni o financích a způsobu plnění a dokladování indikátorů. 

 Fond F 2022 – čekáme na finanční prostředky z MŠMT, e-mail s rekapitulací rozpočtu a závazných 

indikátorů (18.04.2022), čísla středisek budou zaslány později, vzniklá potřeba financování aktivit 

(např. DPP) řešíme individuálně (doc. Teodoridis, Ing. Kočová), nákupy zařízení a vybavení (KTV, 

KITTV, KCHDCH) řeší ORP, garanti fakultních aktivit byli informováni o financích a způsobu plnění a 

dokladování indikátorů. 

 PP SŘ 2022 (dříve IP) – navýšení finančních prostředků o 1.069.750,- Kč (restrukturalizace záměrů 

díky NPO, schválen OPP RUK 21.04.2022), čekáme na finance z MŠMT, garanti fakultních aktivit byli 

informováni o financích a plnění indikátorů. 

 Centrální nákupy ICT a dalšího zařízení z fondu F a PP SŘ 22 – vypsaná výběrka, realizace nákupů 

květen 2022 (přímé nákupy, SIT), květen až červen 2022 (DNS na nákup, např. notebooky, monitory, 

tiskárny dle situace na trhu a termínu dodání), rekonstrukce učeben M209, M304, B001 (srpen 2022).  

 Dotazník zaměstnancům zaměřený na používání ICT a infrastruktury na fakultě – květen/červen 2022, 

ambice zvýšit uživatelský komfort, akceptovat trendy 21. století a „Covid-19 pozitiva“, příprava na 

http://www.pedf.cuni.cz/
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rekonstrukci hlavní budovy, optimalizovat nákladovost a reálné využití instalované techniky, garance 

SIT a vedení fakulty. 

 Strategický záměr PedF UK 2021-25 a jeho aktualizace pro 2022 – https://pedf.cuni.cz/PEDF-

786.html. 

 Karierní řád – finalizace OPADu, jednání vedení fakulty dne 03.05.2022 od 9 hod. 

 Příprava výroční zprávy fakulty za rok 2021 a výroční zprávy o hospodaření fakulty za rok 2021. 

Studijní 

Revize RVP ZV 

 Za PedF byly ve stanoveném termínu odeslány připomínky k Hlavním směrům revize RVP ZV 

sestavené z podnětů zaslaných jednotlivými katedrami.  

 Souhrn připomínek (v podkladech pro kolegium, interní materiál) jsme zaslali na žádost také paní 

prorektorce Martínkové. 

 Další postup: 

 25.04.2022 začne vypořádávání relevantních připomínek Expertním panelem. 

 Do 30.04.2022 je možnost se přihlásit do výběrového řízení do užších pracovních oborových 

skupin na NPI, do konce května pak do širších konzultačních skupin. 

 V květnu 2022 se bude konat mezirezortní a vnitřní připomínkovací řízení, budou zapracovány 

relevantní připomínky, v červnu 2022 bude představena finální podoba dokumentu Hlavní 

směry revize RVP ZV. 

HVS – aplikace FF – vyčíslení poplatků 

 Proděkan Koura FF zaslal vyčíslení poplatků za aplikaci HVS – viz podklady ke kolegiu, interní materiál. 

 Cena ročních poplatků pro PedF je poměrně vysoká. Podle proděkana Koury je třeba vzít v potaz, že 

FF naší fakultě poskytovala po několik let servis a hosting aplikace zdarma. 

 V případě našeho zájmu FF navrhuje, aby byla mezi fakultami od nového akademického roku uzavřena 

interní dohoda. 

Přijímací řízení pro ukrajinské uchazeče 

 V podkladech pro kolegium, interní materiál a přehled studijních programů. Překlad: Obecné podmínky 

– překlad hradí fakulta, překlad specifických textů – hradit budou katedry. 

Upuštění od přijímací zkoušky 

 V příloze soubor s návrhem kateder k upuštění od přijímací zkoušky. Lze upustit od části přijímací 

zkoušky (potvrzeno písemně RUK). Prosíme o projednání a schválení ->ANO, kolegiem schváleno. 

Následně bude připraveno Opatření děkana. 

http://www.pedf.cuni.cz/
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OON 

 Dotaz prof. Šmejkalové, zda lze pro stanovení OON obdržet sjetiny vyučovaných předmětů -> doc. 

Jančařík vykomunikuje odpověď. 

Praxe v Bc. studiu – Bude řešeno v červnu 

 Návrh změnit pojetí praxí v učitelském vzdělávání. Problém – nízký počet hodin vlastní výuky 

(studenti se dlouhou dobu dívají, jak funguje škola a jak se učí a vlastní vyučovací praxe je málo). 

Nelze jít extenzivní cestou přidáním hodin praxe, nýbrž nabízí se intenzivní cesta. Navrhujeme proto 

změnu pojetí praxí v tomto smyslu: 

 Bc. Oborová praxe z … s reflexí (0/1, 12 H) by byla věnována návštěvám různých škol a 

hospitacím výuky daného předmětu. 

 NMgr. Náslechová praxe z … s reflexí (0/1, 12 H) by byla využívána studenty na náslechy již 

na konkrétních školách u učitelů, kde hodlají plnit souvislou pedagogickou praxi na ZŠ, 

mohou již vyzkoušet izolované výukové činnosti. 

 NMgr. Souvislá praxe z … na ZŠ s reflexí (0/1, 24 H) studenti konají již vlastní výukovou 

činnost (dosud 10 hodin náslechů a 12 hodin vlastní výuky, nově 22 hodin výuky – problém u 

předmětů s nižší dotací v učebním plánu). 

 Společně se SPP řešíme nastavení Bc. praxí ve společném základu. Jedná se o problém stejné 

realizace na všech katedrách, stejného nastavení hodin atp. (podrobnější popis v podkladech pro 

kolegium, interní materiál.). 

Stipendium pro ruskou studentku Moskalevu 

 - RUK nerozhoduje, nechává rozhodnutí na nás. Řeší Mgr. Bederka, předat kontakty do Trello. 

Tajemnice 

Rekonstrukce budovy Rettigové 

 Dne 11.10.2021 podal RUK Investiční záměr na MŠMT, a to v rámci programu: 133 240 Rozvoj a 

obnova materiálně technické základny lékařských a pedagogických fakult veřejných vysokých škol“. 

Investiční záměr bude schvalován i na Ministerstvu financí před komisí expertů, poté bude vydáno 

registrační číslo akce. Projednání před komisí expertů zřejmě nebude nutné, doplnili jsme v minulém 

týdnu do investičního záměru dvě požadované informace.  

 V souvislosti s rekonstrukcí se připravuje dislokace fakulty. Byly podepsány podmínky pronájmu 

budovy Pekařská 16 v Jinonicích, kde by byly umístěny katedry a učebny fakulty. Dále se jedná 

s pronajímatelem budovy Pekařská 10, kde by byla možnost pronájmu kanceláří pro THP 

zaměstnance. Připravuje se smlouva o smlouvě budoucí. 

 Rozhodující ale stále bude, že MŠMT odsouhlasí investiční záměr na rekonstrukci budovy v Rettigové. 

Číslo EDS z MŠMT jsme zatím nedostali. 

 Připravujeme žádost o finanční podporu z RUK – z „Mikuláše“. Informovat AS 10.05.2022 (doc. 

Teodoridis, Ing. Kočová). 

http://www.pedf.cuni.cz/
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Rektorský den 11.05.2022 

 Návrh na zkrácení provozní doby vrátnic dle výuky v SISu -> ANO, Myslíkova do 18:00, Rettigové do 

19:00 hodin. 

Věda 

Různé 

 Ondřej Neumajer obdržel cenu Nadace České spořitelny. Celkově byl zajímavý výběr oceněných 

(PedF UK, PedF Muni, MŠMT a ČT). 

 Podány dva projekty Primus. 

 Podán jeden návrh na stipendium Sylff. 

 Je stále možné podávat žádosti o stipendium Karla Janečka. 

 Na poradě vedoucích budou představeny aktivity v rámci fondu P na podporu začínajících vědeckých 

pracovníků. 

 V příloze návrh harmonogram akademického roku pro Ph.D. studenty, bude řešeno a schvalováno na 

příštím kolegiu.  

 Vědecká rada proběhne hybridně. 

 Nutno řešit sabatikly. 

http://www.pedf.cuni.cz/

